
 

Edital CONIF/AI Nº 05, de 17 de maio de 2021 

Adesão ao Programa Português como Língua Adicional (PLA) em Rede 

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA 

 

ONDE LIA-SE 

9. DO CRONOGRAMA 

9.1 O Cronograma contempla os prazos de cada etapa do programa. 

Ações Datas/Períodos 

Lançamento do edital 17 de maio de 2021 

Prazo para submissão das propostas de adesão via 
formulário eletrônico 

23h59 (horário de Brasília) do dia 18 de 
junho de 2021, 

Live - Tira dúvidas 31 de maio de 2021 

Avaliação das propostas 21 a 25 de junho de 2021 

Resultado preliminar das propostas 28 de junho de 2021 

Período de interposição de recursos 29 de junho de 201 

Resultado final das propostas 30 de junho de 2021 

Seleção interna de estudantes por instituição 1 de julho a 30 de julho de 2021 

Período de inclusão do coordenador de curso na 
plataforma pelo IFSULDEMINAS 

1 de julho a 16 de julho de 2021  

Reunião de alinhamento 28 de julho de 2021 

Inclusão dos estudantes e dos tutores das 
instituições participantes 

2 a 6 de agosto de 2021 

Início do curso 16 ou 23 de agosto de 2021 

 

 

 

 



 

LEIA-SE 

 

Ações Datas/Períodos 

Lançamento do edital 17 de maio de 2021 

Prazo para submissão das propostas de adesão 
via formulário eletrônico 

23h59 (horário de Brasília) do dia 25 de 
junho de 2021, 

Live - Tira dúvidas 31 de maio de 2021 

Avaliação das propostas 21 a 29 de junho de 2021 

Resultado preliminar das propostas 29 de junho de 2021 

Período de interposição de recursos 29 e 30 de junho de 201 

Resultado final das propostas Até 1 de julho de 2021 

Seleção interna de estudantes por instituição 1 de julho a 30 de julho de 2021 

Período de inclusão do coordenador de curso na 
plataforma pelo IFSULDEMINAS 

1 de julho a 16 de julho de 2021  

Reunião de alinhamento 28 de julho de 2021 

Inclusão dos estudantes e dos tutores das 
instituições participantes 

2 a 6 de agosto de 2021 

Início do curso 16 ou 23 de agosto de 2021 

 

 

Brasília, 18 de junho de 2021 

  

 

SÔNIA REGINA DE SOUZA FERNANDES 

Presidente do Conif 


